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CUPRINS

1. Rucsac bauturi 1. Rucsac bauturi Pagină 

1.1 Basic 15 Litri 1.1 Basic 15 Litri 4-5 

1.2 Premium 5 Litri 1.2 Premium 5 Litri 6-7 

1.3 Premium 11 Litri 1.3 Premium 11 Litri 8-9 

1.4 Pro 11 Litri 1.4 Pro 11 Litri 10-11 

1.5 Pro 19 Litri 1.5 Pro 19 Litri 12-13 

1.6 Kombi 2x 11 Litri 1.6 Kombi 2x 11 Litri 14-15 

1.7 Kombi 2x 15 Litri 1.7 Kombi 2x 15 Litri 16-17 

1.8 Kombi 2x 5 Litri 1.8 Kombi 2x 5 Litri 18 

1.9 Bea-Pack-Fun 5 Litri 1.9 Bea-Pack-Fun 5 Litri 19 

1.10 Party-Pack, 5 litri bere (Alu) 1.10 Party-Pack, 5 litri bere (Alu) 20 

1.11 Rocket-turn unic, 1x 3 Litru 1.11 Rocket-turn unic, 1x 3 Litru 21 

1.12 Rocket-Tower Twin, 2x 3 Litru 1.12 Rocket-Tower Twin, 2x 3 Litru 22 

1.13 Twin Pack, cutii •i sticle rucsac 1.13 Twin Pack, cutii •i sticle rucsac 23 

2. Tava Furnizorului 2. Tava Furnizorului 

2.1 Tava de bord furnizor cu capac - BT4002 2.1 Tava de bord furnizor cu capac - BT4002 24 

2.2 Tava On Board XL Vanzatorului cu capac - BT4003 2.2 Tava On Board XL Vanzatorului cu capac - BT4003 25 

2.3 Tava clasică a vânzătorului cu capac - BT4001 2.3 Tava clasică a vânzătorului cu capac - BT4001 26 

2.4 EVT2010 - Ice-Creme-Bag cu 2 elemente de răcire 2.4 EVT2010 - Ice-Creme-Bag cu 2 elemente de răcire 27 

2.5 Ice-Cream Vending Cutie cu capac 28 

2.6 Automat furnizor Box 2.6 Automat furnizor Box 29 

3. Laptop-Susținător 3. Laptop-Susținător 

3.1 Laptop-Sus•inător - două dimensiuni de model 30 

3.2 Laptop-Sus•inător-Bag - 2 în 1 model de 31 

4. Promovare-Bag 4. Promovare-Bag 

4.1 Promovare-Bag ... Design publicitar flexibil 4.1 Promovare-Bag ... Design publicitar flexibil 32 

5. Plakat Pack 5. Plakat Pack 

5.1 Plakat Pack - Plimbare Billboard 5.1 Plakat Pack - Plimbare Billboard 33 

6. Beer-Tower (masa Dispenser)) 6. Beer-Tower (masa Dispenser)) 

6.1 Bier-Tower Original 3 & 5 execu•ie Litru 6.1 Bier-Tower Original 3 & 5 execu•ie Litru 34 

6.2 Triton „Clasic“ 5 Litri 6.2 Triton „Clasic“ 5 Litri 35 

6.3 Triton „Promo“ 5 Litri 6.3 Triton „Promo“ 5 Litri 36 

6.4 Triton „SKY“ 5 Litri 6.4 Triton „SKY“ 5 Litri 37 

7. Cupa Dispenser 7. Cupa Dispenser 

7.1 Cupa Dispenser 4160S, RP3650M 7.1 Cupa Dispenser 4160S, RP3650M 38 

7.2 Cupa Dispenser RP4410M / L, RP3250S 7.2 Cupa Dispenser RP4410M / L, RP3250S 39 

7.3 Cupa Dispenser 4200M, RP4400L 7.3 Cupa Dispenser 4200M, RP4400L 40 

7.4 Cupa Dispenser 3200M, 3400L, 3500XL 7.4 Cupa Dispenser 3200M, 3400L, 3500XL 41 

7.5 Cupa Dispenser 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV-XL 7.5 Cupa Dispenser 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV-XL 42 

7.6 Table-Top-Stand 3604S, capac Dispenser 3402DH 7.6 Table-Top-Stand 3604S, capac Dispenser 3402DH 43 
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Cuprins Continuare ... 

8. Accesorii Pachete Rocket 8. Accesorii Pachete Rocket Pagină 

8.1 AFG bauturi Container NC, de 5 litri, 11 litri, 19 litri 8.1 AFG bauturi Container NC, de 5 litri, 11 litri, 19 litri 44 

8.2 AFG Container NC, Gravity Versiunea de 5 litri, 11 litri, 19 litri 8.2 AFG Container NC, Gravity Versiunea de 5 litri, 11 litri, 19 litri 45 

8.3 Container PE, 15-L & 5-L, Standard Tap, Premium Tap 8.3 Container PE, 15-L & 5-L, Standard Tap, Premium Tap 46 

8.4 CO2-gaz Cilindru 550g, Mini-Regulator 3 bar, 8.4 CO2-gaz Cilindru 550g, Mini-Regulator 3 bar, 47 

8.5 Regulator de la Soda-Club Alu CO2-gaz cilindru, Compensator Tap 8.5 Regulator de la Soda-Club Alu CO2-gaz cilindru, Compensator Tap 47 

8.6 Ac•ionate manual pompa de aer, pompa de aer cu T-cuplor, Mini-Air-Pump 8.6 Ac•ionate manual pompa de aer, pompa de aer cu T-cuplor, Mini-Air-Pump 48 

8.7 Bere de umplere Kit, Pre-Mix Soft Drink de umplere Kit, Pâlnie de umplere 8.7 Bere de umplere Kit, Pre-Mix Soft Drink de umplere Kit, Pâlnie de umplere 49 

8.8 Overflow Bere Linie / Pre-Mix, Snifter Valve NC 7/16“ , Picnic-Pump 8.8 Overflow Bere Linie / Pre-Mix, Snifter Valve NC 7/16“ , Picnic-Pump 50 

8.9 Cupa-Holding-Dispozitiv, TP-Bag De•euri, Promo-Flag cu telescop Stick 51 8.9 Cupa-Holding-Dispozitiv, TP-Bag De•euri, Promo-Flag cu telescop Stick 51 

8.10 •or• inclusiv a vânzătorului. 3-Front Buzunarul8.10 •or• inclusiv a vânzătorului. 3-Front Buzunarul 52 

9. Rocket pachete de afaceri Termeni și condiții 9. Rocket pachete de afaceri Termeni și condiții 

9.1 Rocket pachete de afaceri Termeni •i condi•ii 9.1 Rocket pachete de afaceri Termeni •i condi•ii 53 

9.2 Rocket pachete de afaceri Termeni •i condi•ii (continuare) 9.2 Rocket pachete de afaceri Termeni •i condi•ii (continuare) 54 
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Basic 15 Litri „Non-carbogazoasa Băuturi“ 

Universal Beverage Rucsac, cu izola•ie bună (până la 2 ore). Rucsac Cover identic cu modelele Premium. Dar, echipat cu folie de plastic recipient 

pentru băuturi de 15 litri. Poate fi utilizat pentru băuturi încă, cald •i rece. Cu pre• scăzut de pornire pentru băuturi rucsac!

standard Tap 

Premium Tap 

Ilustra•ie: Caracteristici produs pentru 

băuturi carbogazoase-none 

decorare de publicitate flexibile de 

printuri de hârtie în spatele folie 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: argintiu sau negru 

- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x 22 cm D 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 3,8 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 44,5 x L 60 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 120-300 ml 

- Beverage container: produse alimentare adecvate din plastic (PE), 15 L con•inut 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 pungi din fa•ă (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 249.00 

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 289.00 



 

5 

Basic 15 Litri „băuturi carbonatate“ 

Universal Beverage Rucsac, cu izola•ie bună (până la 2 ore). Rucsac Cover identic cu modelele Premium. Dar, echipat cu folie de plastic recipient 

pentru băuturi de 15 litri. Poate fi utilizat pentru băuturi, încă calde •i reci, precum •i pentru băuturi carbogazoase. Cu pre• scăzut de pornire pentru 

băuturi rucsac!

standard Tap 

Premium Tap 

Ilustra•ie: Caracteristici produs pentru 

băuturi carbogazoase-none 

Ac•ionate manual pompa de aer ata•at 

la ham rucsac 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: argintiu sau negru 

- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x 22 cm D 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 3,8 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 44,5 x L 60 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 120-300 ml 

- Beverage Recipient: plastic alimentar adecvat (PE), 15 L con•inut 

- Ac•ionate manual pompa de aer ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură) 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 pungi din fa•ă (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * Nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 319.00 

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 359.00 
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Premium 5 Litri „Non-carbogazoasa Băuturi“ 

Versiunea mică a rucsaci băuturi universal aplicabile. Solid, rucsac băutură robust, cu greutate redusă •i o izola•ie bună (până la 2 ore). Poate fi folosit 

pentru toate „încă“ băuturi, calde •i reci. Potrivit pentru servicii de băuturi simplu •i rapid.

standard Tap 

Premium Tap 

Ilustra•ie: Caracteristici produs pentru 

băuturi carbogazoase-none 

decorare publicitate flexibilă prin inser•ia de 

hârtie în spatele folie 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 31 x 28 cm D 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 4,0 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H x L 30,5 64,5 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unică folosin•ă 90-150 ml 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), Gravity-Fed, con•inutul de 5 litri 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 pungi din fa•ă (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * A se vedea ilustra•ia de mai sus

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 299.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 339,00 
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Premium 5 Litri „băuturi carbonatate“ 

Versiunea mică a rucsaci băuturi universal aplicabile. Solid, rucsac băutură robust, cu greutate redusă •i o izola•ie bună (până la 2 ore). Poate fi folosit 

pentru a servi toate tipurile de „carbonatată •i încă“ băuturi, calde •i reci. Potrivit pentru servicii de băuturi simplu •i rapid.

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase: Ilustra•ia 

decorare publicitate flexibilă prin inser•ia de 

hârtie în spatele folie 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 31 x 28 cm D 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 4,0 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H x L 30,5 64,5 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unică folosin•ă 90-150 ml 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), 5 litri con•inut 

- Ac•ionate manual pompa de aer ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură) 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 pungi din fa•ă (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * A se vedea ilustra•ia de mai sus

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 369.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 409.00 



 

8 

Premium 11 Litri „Non-carbogazoasa Băuturi“ 

Absolut solid, rucsac băutură robust, cu greutate redusă •i o izola•ie bună (până la 2 ore). Poate fi utilizat pentru toate tipurile de băuturi 

„carbonatat-none“, cald •i rece. Potrivit pentru un serviciu de băuturi simplu •i rapid. Manevrarea u•oară, reumplere rapidă •i cură•are!

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase-none: Ilustra•ia 

Cupa Dispenser pentru pahare de 

unică folosin•ă 120-300 ml 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x 22 cm D 

- Greutate (nu sunt încărcate): 5,5 Kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 44,5 x L 60 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 120-300 ml 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), Gravity-Fed, con•inut de 11 litri (3 US-galoni) 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 pungi din fa•ă (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 339,00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 379,00 
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Premium 11 Litri „băuturi carbonatate“ 

Absolut solid, rucsac băutură robust, cu greutate redusă •i o izola•ie bună (până la 2 ore). Poate fi utilizat pentru toate tipurile de băuturi carbogazoase 

„•i nici unul nu-carbogazoasă“, cald •i rece. Potrivit pentru un serviciu de băuturi simplu •i rapid. Manevrarea u•oară, reumplere rapidă •i cură•are!

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase: Ilustra•ia 

Ac•ionate manual pompa de aer sub 

presiune ca echipament 

* Accesorii de presiune suplimentare la cerere * 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 54 x W 42 x 22 cm D 

- Greutate (nu sunt încărcate): 5,5 Kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 44,5 x L 60 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 120-300 ml 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), con•inut de 11 litri (3 US-galoni) 

- Ac•ionate manual pompa de aer ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură) 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 pungi din fa•ă (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 409.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 449.00 
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Pro 11 Litri „Non-carbogazoasa Băuturi“ 

Rutina de mai mul•i ani, dispozitiv de distribuire final mobil pentru serviciul de băuturi profesionale. Deosebit de robust, durabil •i foarte izolant (până la 

3 ore) construc•ie rucsac. Potrivit pentru dozare aplicare universală a băuturilor carbonatate-nici unul cald •i rece.

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase-none: Ilustra•ia 

Pro-11 litri, asigură un aspect de 

brand profesionist 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 35 x D 35 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 6,5 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 43 x L 79 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 120-300 ml 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), Gravity-Fed, con•inut de 11 litri (3-USGallons) 

- Special Cover Rucsac: Armat constructii de lonjeroane de aluminiu încorporate în spate 

- Izola•ie Plus, până la 3 ore sau mai mult prin capacul suplimentar iso pentru recipient pentru băuturi 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 pungi din fa•ă (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * A se vedea ilustra•ia de mai sus

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 409.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 449.00 
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Pro 11 Litri „băuturi carbonatate“ 

Rutina de mai mul•i ani, dispozitiv de distribuire final mobil pentru serviciul de băuturi profesionale. Deosebit de robust, durabil •i foarte izolant (până la 

3 ore) construc•ie rucsac. Potrivit pentru aplicarea universală. Poate fi utilizat pentru toate tipurile de băutură „carbonatată •i carbonatat-nici unul, cald 

•i rece.

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase: Ilustra•ia 

Pro-11 litri, asigură un aspect de 

brand profesionist 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 35 x D 35 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 6,5 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 43 x L 79 cm 

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 120-300 ml 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), con•inut de 11 litri (3-USGallons) 

- Ac•ionate manual pompa de aer ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură) 

- Special Cover Rucsac: Armat constructii de lonjeroane de aluminiu încorporate în spate 

- Izola•ie Plus, până la 3 ore sau mai mult prin capacul suplimentar iso pentru recipient pentru băuturi 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * A se vedea ilustra•ia de mai sus

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 479.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 519.00 
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Pro 19 Litri „Non-carbogazoasa Băuturi“ 

Rutina de mai mul•i ani, dispozitiv de distribuire final mobil pentru servicii profesionale pentru băuturi ca XL PLUS SIZE. Deosebit de robust, durabil •i 

foarte izolant (până la 3 ore) construc•ie rucsac. Potrivit să renun•e la toate tipurile de băuturi carbogazoase nici unul cald •i la rece.

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase-none: Ilustra•ia 

XL-Variant de mobil 

Beverage serviciu! 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 72 x W 35 x D 35 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 8,5 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 63 x L 77,5 cm 

- Cupa Dispenser: Nisip / alb, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 350-710 ml. 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), Gravity-Fed, con•inutul de 19 litri (5-USGallons) 

- Special Cover Rucsac: Armat constructii de lonjeroane de aluminiu încorporate în spate 

- Izola•ie Plus, până la 3 ore sau mai mult prin capacul suplimentar iso pentru recipient pentru băuturi 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 489.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 529.00 
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Pro 19 Litri „băuturi carbonatate“ 

Rutina de mai mul•i ani, dispozitiv de distribuire final mobil pentru servicii profesionale pentru băuturi ca XL PLUS SIZE. Deosebit de robust, durabil •i 

foarte izolant (până la 3 ore) construc•ie rucsac. Potrivit să renun•e la toate tipurile de carbonatată •i băuturi carbogazoase nici unul, cald •i rece.

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase: Ilustra•ia 

Ac•ionate manual pompa de aer sub 

presiune ca echipament 

* Accesorii de presiune suplimentare la cerere *

XL-Variant de mobil 

Beverage serviciu! 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 72 x W 35 x D 35 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 8,5 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 63 x L 77,5 cm 

- Cupa Dispenser: Nisip / alb, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 350-710 ml. 

- Bauturi Container: AFG Container NC (o•el), con•inut de 19 litri (5-USGallons) 

- Ac•ionate manual pompa de aer ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură) 

- Special Cover Rucsac: Armat constructii de lonjeroane de aluminiu încorporate în spate 

- Izola•ie Plus, până la 3 ore sau mai mult prin capacul suplimentar iso pentru recipient pentru băuturi 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 559.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 599.00 
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Kombi 2x 11 Litri „Non-carbogazoasa Băuturi“ 

Sistem de distribuire mobil pentru Beverage servicii profesionale. Vă permite să servească 2 tipuri de băuturi dintr-un sistem de rucsac. Deosebit de 

robust, durabil •i foarte izolant (până la 3 ore) construc•ie rucsac. Versiunea este adecvat pentru distribuirea băuturilor carbonatate-nici unul, cald •i 

rece.

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase-none: Ilustra•ia 

2 recipiente pentru băuturi izolate 

separat 11 litri 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 52 x D 32 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 11,0 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 44 x L 91 cm 

- Cupa Dispenser: Nisip / alb, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 350-710 ml. 

- Container bauturi (2x): AFG Container NC (o•el), Gravity-Fed, con•inut de 11 litri (3 US-galoni) 

- Special Cover Rucsac: Armat constructii de lonjeroane de aluminiu încorporate în spate 

- Izola•ie Plus, până la 3 ore sau mai mult prin capacul suplimentar iso pentru recipient pentru băuturi 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 529.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 609.00 
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Kombi 2x 11 Litri „băuturi carbonatate“ 

Sistem de distribuire mobil pentru Beverage servicii profesionale. Vă permite să servească 2 tipuri de băuturi dintr-un sistem de rucsac. Deosebit de 

robust, durabil •i foarte izolant (până la 3 ore) construc•ie rucsac. Versiunea este adecvat pentru distribuirea tuturor tipurilor de carbonatată •i băuturi 

carbogazoase nici unul, cald •i rece.

standard Tap 

Premium Tap 

2 recipiente pentru băuturi izolate 

separat 11 litri 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase: Ilustra•ia 

Ac•ionate manual pompa de aer sub 

presiune ca echipament 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 52 x D 32 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): 11,0 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 44 x L 91 cm 

- Cupa Dispenser: Nisip / alb, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 350-710 ml 

- Container bauturi (2x): AFG Container NC (o•el), con•inut de 11 litri (3 US-galoni) 

- Ac•ionate manual pompa de aer incl. T-cuplor ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură)

- Special Cover Rucsac: Armat constructii de lonjeroane de aluminiu încorporate în spate 

- Izola•ie Plus, până la 3 ore sau mai mult prin capacul suplimentar iso pentru recipient pentru băuturi 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 619.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 699.00 



 

16 

Kombi 2x 15 Litri „Non-carbogazoasa Băuturi“ 

Sistem de dozare mobil cu două recipiente de plastic (PE) să fie golit în mod independent unul fa•ă de celălalt. Cu acest model compact rucsac 

băutură, două băuturi diferite pot fi servite simultan. Versiunea este potrivit pentru a distribui băuturi carbogazoase, nici unul cald •i rece. greutate 

redusă •i capacitate mare de încărcare a asigura un serviciu de băuturi fără complica•ii. Rapid umple •i lăsa•i servicii de start ...

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase-none: Ilustra•ia 

rucsac băutură compact cu două 

recipiente pentru băuturi la fiecare 15 

litri, fabricat din plastic 

Lumina rucsac greutate mare 

capacitate de încărcare

Caracteristici produs / Date tehnice: 

Disponibilitate la cerere! 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Culoare: ROSU sau NEGRU 

- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 36 x D 40 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): kg 5,2 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 43,5 x L 87,5 cm 

- Cupa Dispenser: Nisip / alb, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 350-710 ml 

- Beverage Container (2x): Alimente / băuturi adecvate din plastic (PE), con•inutul 15 Litri 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 329.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 409.00 
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Kombi 2x 15 Litri „băuturi carbonatate“ 

Sistem de dozare mobil cu două recipiente de plastic (PE) să fie golit în mod independent unul fa•ă de celălalt. Cu acest model compact rucsac 

băutură, două băuturi diferite pot fi servite simultan. Versiunea este potrivit pentru a distribui băuturi carbogazoase, nici unul cald •i rece. greutate 

redusă •i capacitate mare de încărcare a asigura un serviciu de băuturi fără complica•ii. Când utiliza•i pompa de aer cu T-cuplor, rucsac este de 

asemenea potrivit pentru distribuirea băuturilor carbogazoase.

standard Tap 

Premium Tap 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase: Ilustra•ia 

Prin utilizarea pompa de aer, de asemenea, 

potrivit pentru operarea de CO2!

Lumina rucsac greutate mare 

capacitate de încărcare

Caracteristici produs / Date tehnice: 

Disponibilitate la cerere! 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Culoare: ROSU sau NEGRU 

- Rucsac Dimensiuni: H 52 x W 36 x D 40 cm 

- Greutate (care nu sunt încărcate): kg 5,2 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 43,5 x L 87,5 cm 

- Cupa Dispenser: Nisip / alb, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 350-710 ml 

- Beverage Container (2x): Alimente / băuturi adecvate din plastic (PE), con•inutul 15 Litri 

- Ac•ionate manual pompa de aer incl. T-cuplor ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură)

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente incl. standard Tap Preț / unitate: EUR 418.00

Echipamente incl. Premium Tap Preț / unitate: EUR 498.00 
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Kombi 2x 5 Litri „sau carbogazoasă Băuturi“

Beverage rucsac cu izola•ie (până la 1-2 ore). Pentru servire două tipuri de produse dintr-un rucsac. De preferin•ă, adecvat pentru băuturi reci. 

opera•iune Gravity-Fed de băuturi carbogazoase nici unul, nu trebuie să utilizeze echipamente sub presiune suplimentară. Debitarea de băuturi 

carbogazoase, echipamente sub presiune suplimentară trebuie să fie operat. Pompa de aer Mecanica cu T-cuplor este cea mai potrivită metodă 

pentru acest scop. Ideal pentru servicii de alimentatie rapid!

Caracteristici Produs 

pentru băuturi carbonatate nici 

unul: Ilustra•ia 

Deservire de 2 tipuri de băuturi 

de la un rucsac ...

... adecvat, de preferin•ă 

pentru băuturi reci! 

Caracteristici produs 

pentru băuturi carbogazoase: 

Ilustra•ia 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original)

- Standard Culoare: Argintiu / Negru

- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 31 x 28 cm D

- Greutate (care nu sunt încărcate): 2,0 kg

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H x L 30,5 64,5 cm

- Cupa Dispenser: transparent, din plastic, potrivit pentru pahare de unica folosinta 120-300 ml

- Beverage Container (2x): Alimente / băuturi adecvate din plastic (PE), con•inutul de 5 Litri

- Ac•ionate manual pompa de aer incl. T-cuplor ca echipament sub presiune (potrivite pentru orice tip de băutură)

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Echipamente „necarbogazoasa Băuturi“ Preț / unitate: EUR 239.00 

Echipamente „băuturi carbonatate“ Preț / unitate: EUR 329.00
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Bea-Pack-Fun 5 litri „necarbogazoase / 

Băuturi carbonatate“ 

rucsac simplă băutură, cu izola•ie moderată, potrivite pentru orice ocazie de distrac•ie. De preferin•ă, adecvat pentru băuturi reci. Pentru băuturi încă, 

golirea este de lucru prin Gravity-Fed - fără accesorii de presiune suplimentare necesare. Când utiliza•i rucsac cu băuturi carbogazoase, Mini-aer 

Pompa trebuie să fie ac•ionat ca accesoriu de presiune.

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase-none: Ilustra•ia 

Caracteristici produs pentru băuturi 

carbogazoase: Ilustra•ia 

Func•ionare cu Mini-Air-Pump 

ca echipament sub presiune 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Culoare: Gri / Negru (stoc de odihnă unele RED) 

- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 27 x D 17 cm 

- Greutate (nu sunt încărcate): 1,2 Kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 31 x L 46 cm 

- Beverage Container (2x): Alimente / băuturi adecvate din plastic (PE), con•inutul de 5 Litri 

- Suportul pentru pahare pe curea de umăr (ideal pentru ce•ti 200 ml) 

- Necesar pentru func•ionarea CO2: Mini-aer-pompa (operare mecanică, manuală)

Echipamente „necarbogazoasa Băuturi“ Preț / unitate: EUR 79.00 

Echipamente „băuturi carbonatate“ Preț / unitate: EUR 99.00
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Party-Pack pentru 5 litri de bere-pubelelor de la supermarket ... 

simplu rucsac băutură, cu izola•ie moderată (rucsac cum ar fi Drink-Pack-Fun), poate fi utilizat pentru 5 litri Beer-cutii din supermarket. inclusiv livrare. 

poate clemă •i atingând pentru cutie de bere, linie de băuturi conectat cu o singură mână standard de robinet •i Mini-Air-Pump ca echipament sub 

presiune.

NOTĂ! 

Numai cutii de bere cu dop de cauciuc de la WECOMATIC poate fi folosit! 

Domeniul de aplicare de aprovizionare: 

Party-Pack pentru 5-litri ALU bere 

WECOMATIC cauciuc-dop 

Ausstattung / Technische Daten: 

* Bere nu este inclus * 

- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Culoare: Gri / Negru 

- Rucsac Dimensiuni: H 36 x W 27 x D 17 cm 

- Greutate (nu sunt încărcate): 0.8 kg 

- Suprafa•a de publicitate (suprafa•ă folie vizibilă): H 31 x L 46 cm 

- Dispensing Set: robinet singură mână, montantă, poate clemă, Mini pompa de aer (vezi imaginea de mai sus în mijloc) 

- Becherhalterung am Schultergurt (ideală für 200 ml Trinkbecher 

- Suportul pentru pahare pe curea de umăr (ideal pentru ce•ti 200 ml) 

Preț / unitate: EUR 89.00 
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Rocket Tower - Single 3 Litri 

Rocket Tower Single este punctul culminant pentru evenimentul de catering. Este echipat cu un tub de băutură incasabil din plastic (PE), con•inutul de 

tub 3 litri. Inclusiv răcirea internă (IceTube) •i dispozitiv de transvazare, acest rucsac ultrau•oare este eye-catcher •i ...

cifra de afaceri garantată pentru interior Event-catering!

Imaginea dvs. de brand 

reprezentat în mod optim 

Pentru utilizarea cu Ice-Tube 

capacitate doar 2 litri de 

tub pentru băuturi 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu / Negru 

- Rucsac Dimensiuni: H 60 x W 32 x D 11 cm 

- Lungimea Beverage tub: 70 cm (cu calibrare per litru) •i linia de băutură inclusă cu robinet 

- Lungimea Ice-tub: 60 cm 

- Greutate (necompletate): 1,7 kg 

- Suprafa•ă publicitate: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Preț / unitate: EUR 189.00 
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Rocket Tower - Twin 2x 3 Litri 

Rocket Tower Single este punctul culminant pentru evenimentul de catering. Echipat cu două tuburi de băutură incasabil din plastic (PE), con•inutul 

fiecărui tub de 3 litri. Inclusiv răcirea internă (IceTube) •i dispozitiv de transvazare, acest rucsac ultra-lumină este de atrac•ie •i ...

cifra de afaceri garantată pentru interior Event-catering!

Imaginea dvs. de brand 

reprezentat în mod optim 

Pentru utilizarea cu Ice-Tube 

capacitate doar 2 litri de 

tub pentru băuturi 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu / Negru 

- Rucsac Dimensiuni: H 60 x W 32 x D 11 cm 

- Lungimea Beverage tub: 70 cm (cu calibrare per litru) •i linia de băutură inclusă cu robinet 

- Lungimea Ice-tub: 60 cm 

- Greutate (necompletate): 2,7 kg 

- Suprafa•ă publicitate: 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (L aproximativ 140 cm) * nu este ilustrat

Preț / unitate: EUR 299.00 
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Twin Pack - cutii și sticle Rucsac 

Izolat Twin Pack este sistemul ideal mobil de distribu•ie pentru cutii comerciale pentru băuturi •i sticle (PET sau sticlă) până la 500 ml, precum •i 

produse ambalate din sectorul alimentar •i nealimentare. Perfect potrivite pentru a completa •i de cre•tere a capacită•ilor de promovare •i vânzare. 

U•or de umplere & manipulare!

Twin Pack poate fi transformată într-un rucsac bautura pentru servirea la cupe. 

Întreba•i-ne pentru solu•ii •i pre•uri. 

Twin Pack cu sac de de•euri pentru 

eliminarea containerului gol 

Flexibile mesaje publicitare pot fi 

schimbate! 

2 Dispozitiv de cameră cu o capacitate de 

încărcare pentru 15 cutii sau sticle 

până la 500 ml fiecare 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu 

- Rucsac Dimensiuni: H 60 x W 35 x D 30 cm 

- Greutate (necompletate): 4,0 kg 

- Suprafata publicitara (Reversul): H 52 x W 30 cm 

- Publicitate Suprafata: 2x H 38 x W 22 cm 

- •or• inclusiv a vânzătorului. 3 buzunare frontale (Material •i culoare la fel ca rucsac)

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (nu este ilustrat). De•euri Bag (ilustrată stânga sus).

Preț / unitate: EUR 249.00 (Bag Deșeuri - Preț / unitate EUR 39.00) 
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Tava de bord furnizor cu capac - BT4002 

Tava Insulated Vendor este potrivit pentru o gamă largă de aplica•ii. Materiale de înaltă calitate •i de manoperă asigură stabilitate •i durabilitate. 

Deta•abil capac rabatabilă, sistem de curea de umăr cu pad umăr reglabil în spate transversal, asigură cel mai înalt un confort la purtare. Cu două 

buzunare laterale exterioare pentru accesorii de serviciu sau ademenesc bani. Din fa•ă •i capacul (interior) poate fi decorat scop publicitar. Atunci 

când este utilizat tava cu capac, de asemenea, potrivit pentru distribuirea produselor de inghetata!

Sistem Curea de umar ergonomice 

cu pad umar ajustabila 

Lift-up capac complet removeable 

schimbare flexibilă a 

mesajelor publicitare 

insera•i 15 găuri pentru stabilizarea de 

cutii, sticle •i pahare 

Orificiu Ø 70 mm, înăl•ime 50 mm 

Mozaicar (despartitor), 

păstrează Tidy tava 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: argintiu (alte culori posibile din cantitatea de 50 bucă•i) 

- Tavă Dimensiuni: H 20 x W 39 x D 39 cm 

- Greutate (neumplute): 2,2 Kg 

- Volum net: 25 Litri 

- Suprafa•a de publicitate (front): H 13 x W 69 cm 

- Publicitate la suprafa•ă (în interiorul capacului): H 12 x W 31 cm 

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (nu este ilustrat).

Echipament cu încrusta•ii (separator de cameră) Preț / unitate: EUR 139.00 Echipament cu încrusta•ii (separator de cameră) Preț / unitate: EUR 139.00 

15-hole Inserare Preț / unitate: EUR 19.00 
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Tava On Board XL Vanzatorului cu capac - BT4003 

Tava Insulated Vendor este potrivit pentru o gamă largă de aplica•ii. Materiale de înaltă calitate •i de manoperă asigură stabilitate •i durabilitate. 

Deta•abil capac rabatabilă, sistem de curea de umăr cu pad umăr reglabil în spate transversal, asigură cel mai înalt un confort la purtare. Cu două 

buzunare laterale exterioare pentru accesorii de serviciu sau ademenesc bani. Din fa•ă •i capacul (interior) poate fi decorat în scop publicitar. Când 

folosi•i tava cu capac, de asemenea, potrivit pentru distribuirea produselor de inghetata!

Deosebit de adecvat pentru utilizare cu 500 ml cutii și sticle! 

Sistem Curea de umar ergonomice 

cu pad umar ajustabila 

schimbare flexibilă a 

mesajelor publicitare 

insera•i 15 găuri pentru stabilizarea de 

cutii, sticle •i pahare 

Orificiu Ø 70 mm, înăl•ime 50 mm 

Mozaicar (despartitor), 

păstrează Tidy tava

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: argintiu (alte culori posibile din cantitatea de 50 bucă•i) 

- Tavă Dimensiuni: H 30 x W 39 x D 39 cm 

- Greutate (necompletate): 3,0 kg 

- Volum net: 40 Litri 

- Suprafa•a de publicitate (fa•ă): H 23 x W 69 cm 

- Publicitate la suprafa•ă (în interiorul capacului): H 12 x W 31 cm 

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (nu este ilustrat).

Echipament cu încrusta•ii (separator de cameră) Preț / unitate: EUR 149.00 Echipament cu încrusta•ii (separator de cameră) Preț / unitate: EUR 149.00 

15-hole Inserare Preț / unitate: EUR 19.00 
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Tava clasică a vânzătorului cu capac - BT4001 

Capacitate mare Tava Vanzatorului, termo-izolat, pentru o gamă largă de aplica•ii. Materiale de înaltă calitate •i de manoperă asigură stabilitate •i 

durabilitate. Deta•abil capac rabatabilă, sistem de curea de umăr cu pad umăr reglabil în spate transversal, asigură cel mai înalt un confort la purtare. 

Cu două buzunare laterale exterioare pentru accesorii de serviciu sau ademenesc bani. Din fa•ă •i capacul (interior) poate fi decorat în scopuri 

publicitare. Când folosi•i tava cu capac, de asemenea, potrivit pentru distribuirea produselor de inghetata!

schimbare flexibilă de publicitate 

Tava de mare capacitate Vanzatorului 

cu izola•ie 
Mozaicar (despartitor) păstrează 

Tidy tava 

24 găuri Inserare 

Orificiu Ø 70 mm, înăl•ime 50 mm 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: argintiu (alte culori posibile din cantitatea de 50 bucă•i) 

- Tavă Dimensiuni: H 23 x W 57 x D 41 cm 

- Greutate (necompletate): 2,8 kg 

- Volum net: 45 Litri 

- Suprafa•a de publicitate (front): H 14 x W 50 cm 

- Publicitate la suprafa•ă (în interiorul capacului): 2x H 20 x W 50 cm 

- Publicitate Surface (airbagurilor): 2x H 12 x W 34 cm 

- Accesoriu op•ional: Promovarea-Flagg incl. Stick telescop (nu este ilustrat).

Echipament cu încrusta•ii (separator de cameră) Preis / Stück: EUR 179.00 Echipament cu încrusta•ii (separator de cameră) Preis / Stück: EUR 179.00 

24 găuri Inserare Preis / Stück: EUR 29.00 
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EVT2010 - Ice-Cream-Bag incl. 2 Elemente de răcire

Termo-izolate Ice-Cream-sac cu două elemente de răcire incluse. Flexibil 4 parti divizare camera in interior, doua buzunare laterale exterioare, curea 

de umar ajustabila cu protectie textil. capac rabatabilă cu protec•ie împotriva intemperiilor, pe păr•i •i incuietoare magnetică. Ideal pentru distribuirea 

de inghetata sau alte produse congelate.

Etan•eizare / Interferen•a 

Protecţie 

Dispozitiv de camera 4 păr•i 

schimbare flexibilă de publicitate 

Ideal pentru Ice Cream 

distribuire 

Inclusiv 2 Elemente de răcire 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Camion Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: argintiu (alte culori posibile din cantitatea de 50 bucă•i) 

- Bag Dimensiuni: H 37 x W x 25,5 cm D 25 

- Greutate (inclusiv elementele de răcire.): 3,2 kg (. Greutate fără elementele de răcire 1,4 Kg) 

- Volum net: 20 Litri 

- Suprafa•a de publicitate (front): H x W 15,5 33 cm 

Bag incl. 2 Elemente vamus răcire Preț / unitate: EUR 129,00 

Vamus răcire Element -21 ° C, 28x20x2 cm Preț / unitate: EUR 12,00 Vamus răcire Element -21 ° C, 28x20x2 cm Preț / unitate: EUR 12,00 
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EB4003 - Ice-Cream Cutie Automat cu alunecare, cu capac 

Modelul tava de furnizor ergonomica, conceput, cu pere•i dubli, cu panouri de material spongios pentru o mai bună izolare. Echipat cu 4 puncte sistem 

curea de umăr. Capac practic glisant (deta•abil), previne pierderea de temperatură rapidă în interior •i asigură o manevrare optimă.

Ideal pentru înghe•ată •i produse congelate!

Ergonomica 4 puncte 

curea de umăr 

Ice-Cream-tava cu capac 

glisant, 4 puncte de umăr 

curea si folie-bag 

Ice-Cream-tava fără. Folie 

de-sac •i capac culisant

Alunecare, cu capac deta•abil

Caracteristici produs / Date tehnice:

Standard Culoare: Alb Material: 

material plastic PE 

Dimensiuni exterior: L60cm x H22,5cm x D33cm Dimensiuni 

interior: L55cm x H19,5cm x D29cm Volum net: aprox. 31 Litri 

Greutate (neumplute): aprox. 3,4 Kg

Publicitate Suprafata (fata): Poate fi decorat cu autocolante sau cu folie frontală pentru inser•ii publicitare flexibile. 

Ice-Cream-tava incl. glisante capac •i 4 puncte curea: Preț / unitate: EUR 189.00 

Separatoare (set 3 buc): Preț / unitate: 9,00 EUR 

Foi•ă-Bag L63,5 x H16,5 cm (interior L59 x H16,5 cm) Preț / unitate: EUR 19.00 
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VB4004 - furnizor Automat Box 

Designul ergonomic al modelului tava de vânzător, realizat din material plastic u•or de între•inut, foarte u•oare, în propria sa greutate. Echipat cu 4 puncte sistem 

curea de umăr. Răcirea mărfurilor de cuburi de gheata posibil!

- Flexibil aplicabil furnizor Tava din toate din plastic -

Ilustra•ie excl. Foi•ă-Bag Ilustra•ia fără separatoare 

Ilustrarea cu inser•ie de 16 găuri 

Ilustrarea cu două separatoare 

Ilustra•ia incl. Foi•ă-Bag pentru decorare 

publicitate flexibilă

Caracteristici produs / Date tehnice: 

Standard Culoare: Negru Material: 

material plastic PE 

Dimensiune exterior: L60cm / H18cm / D33cm Dimensiuni interior: 

Volum L55,5cm / H17,5cm / D29cm neta: aprox. 28 Litri Greutate 

(neumplute): aprox. 2,3 Kg

Publicitate Suprafata (fata): Poate fi decorat cu autocolante sau cu folie frontală pentru inser•ii publicitare flexibile. 

Tava furnizor incl. 4 puncte curea de umăr: Preț / unitate: EUR 139.00 

16 găuri Inserare: Preț / unitate: EUR 19.00

Separatoare (set 3 buc): Preț / unitate: 9,00 EUR 

Foi•ă-Bag L63,5 x H16,5 cm (interior L59 x H16,5 cm) Preț / unitate: EUR 19.00 
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Laptop-Susținător - două dimensiuni disponibile 

Confortabil, pad de lucru mobil pentru notebook-uri / laptop-uri, cu sistem de curea de umar ajustabila străbătută în partea din spate. Versiunea XL cu 

tampoane de umăr •i mai multe curele late. construc•ie ergonomic. benzi Velcro Furnizat fixa•i unitatea de la rampa de lucru •i garantează o 

manevrare optimă.

Laptop-Sus•inător Standard 

pentru dispozitivele de 11“ - 14“ 

Belt Sistem de model standard 

Imagine Versiunea standard 

Image XL Versiune 

Laptop-Sus•inător XL pentru 

dispozitivele de 15“ - 18“ 

Belt Sistemul XL model 

Date Echipament / tehnice pentru Standard (dispozitive 11” -14" ) 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu / Negru 

- Dimensiuni: L 35 x D 35/37 x H 4 cm 

- Greutate: 0,8 kg Preț / unitate: EUR 59.00 

Date Echipament / tehnice pentru XL (dispozitive de 15” -18" ) 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu / Negru 

- Dimensiuni: L 45 x D 40/44 x H 5 cm 

- Greutate: 1,0 kg Preț / unitate: EUR 69.00 
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LaptopSupporterBag - 2 în 1 model 

caz căptu•ită pentru notebook-uri / laptop, poate fi transformat într-un birou mobil în câ•iva pa•i simpli. Wide, în partea din spate curele încruci•ate 

oferă stabilitate •i confort. benzi Velcro Furnizat repara DESC la rampa de lucru •i garantează o manevrare optimă. Foi•ă-Bag în interiorul capacului 

poate fi utilizat în scopuri publicitare.

Geantă de transport •i ... 

... birou mobil într-un singur 

Mobile Work-Desk si 

transport-Bag pentru Notebook 

/ laptop 11“ -18“

bretele late cu tampoane 

reglabile 

dungi velcro stabiliza dispozitivul de 

pe masa de lucru 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Standard Culoare: Argintiu / Negru 

- Dimensiuni: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm 

- Greutate: 1,6 kg 

- Publicitate suprafa•ă (Foi•ă-Bag): H 30 x W 34 cm 

Preț / unitate: EUR 109,00 
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Promovare Bag - posibilitate de publicitate individuală 

Func•ională, multe fe•e aplicabile umăr-Bag, fabricat din prelata camion durabil cu curea de umar confortabila, ajustabila si captusita. La nivel 

individual, decoratiuni promotionale cu insertii de hârtie pe partea din fa•ă •i capacul la exterior.

În interiorul-View Bag 

De Promovare 

Din cantitatea de 100 de bucă•i, de 

asemenea, disponibile în alte culori! 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 

- Culoare: Argintiu / Albastru / Verde / Galben 

- Bag Dimensiuni: L 40 x H 30 x D 12 cm 

- Greutate: 0,8 kg 

- Volum net: 12 Litri 

- Publicitate Suprafa•a frontală / Capac: H 25 x W 38 cm 

Preț / unitate: EUR 39.00 
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PP8001 - Afiș Pack (mers pe jos Billboard) 

construc•ie rucsac ultra-u•or cu aluminiu bracing pentru stabilizarea construc•iei. Pentru prezentare extrem de eficient, mobile de pancarte / afi•e. 

vizibilitate mare a mesajului publicitar din cauza locationindependent, prezentare-suprafa•ă mare. Livrarea include •or• Vanzatorului cu trei buzunare 

frontale-. Carrier are mâinile libere pentru a distribui mostre de produse, pliante etc.

schimbare rapidă a 

mesajului publicitar 

•or• furnizor cu trei buzunare 

frontale-pentru pliante, mostre, 

pliante etc. 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Dimensiuni: L 126 x W 64 x 28 cm D 

- Culoare: Silber / negru 

- Material: Tarpaulin ((641 COMPLAN Original) 

- •or• furnizor cu trei buzunare frontale-(culoare & acela•i material ca •i Placard Pack) 

- Vizibil publicitate Zona (Reversul): H 119 x W 83 cm (aprox. DIN A0) 

- Vizibil publicitate Zona (aloft): H 41 x W 57 cm 

- Greutate: aprox. Kg 5,2

Preț / unitate: EUR 189.00
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Beer-Tower Original 3 & 5 Litri 

Solid de masă dozator, potrivit pentru aproape orice băutură (cu excep•ia alcoolului mare procent). Design modern cu robinet din plastic transparent. 

Tub Beverage din policarbonat incasabil, cu calibrare pe litru, la 360 ° rotativ. Baza solidă poate fi utilizată în scopuri publicitare •i decorate cu 

autocolante.

IceTube (Interior răcire) 

3 & 5 Litri Tower 

Tub bauturi din policarbonat 

incasabil 

Image Beer-Tower 3 Litru Tub 360 ° rotativ 

robinet transparent de înaltă calitate 

Versiunea 3 Litru (Articol nr .: ZS2005 / 3) 

Inaltime totala: 90 cm / Greutate: 4,0 kg Preț / unitate: EUR 119.00 

Versiunea 5 Litri (Articol nr .: ZS2005 / 5 

Inaltime totala: 125 cm / Greutate: 4,4 kg Preț / unitate: EUR 129,00

Accesorii opționale ... 

Răcire Element de răcire (IceTube) Interior 

Umplut cu cuburi de gheata si apa, păstrează băuturile proaspete mai mult, fără diluarea acestora. Atunci când este utilizat cu clipind cuburi de 

gheata, gradul de aten•ie cre•te considerabil ...

Articol nr .: ZS2105 / 3 Litru Preț / unitate: 17.00 EUR Articol nr .: ZS2105 / 3 Litru Preț / unitate: 17.00 EUR 

Articol nr .: ZS2105 / 5 Litri Preț / unitate: EUR 19.00 Articol nr .: ZS2105 / 5 Litri Preț / unitate: EUR 19.00 

IceBullet insted de cuburi de gheata ( nu este ilustrat) 3 buc / Set IceBullet insted de cuburi de gheata ( nu este ilustrat) 3 buc / Set 

pentru 3 Litru Tube Pret / Set de 3: EUR 7,00 

5 buc / Set pentru 5 Litri Tube Pret / Set de 5: EUR 10,00 

Perie de curatat ( nu este ilustrat) Perie de curatat ( nu este ilustrat) 

Articol nr .: ZS2108 

tub de băutură 3 litri Preis / Stück EUR: 12,00 

tub de băutură 5 litri Preis / Stück EUR: 14.00
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TRITON „Clasic“ 5 Litri 

De masă dispenser ... simultană a băuturilor de la trei robinete de dozare! Potrivit pentru atingerea tuturor tipurilor de băuturi, cu sau fără dioxid de 

carbon (de preferin•ă la rece). inclusiv livrare. perie de cură•are, tava de scurgere, bloc de răcire •i tava pentru snacks-uri, cum ar fi chips-uri, 

sandwich-uri, etc.

Materialele •i materiile prime utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 10/2011 •i 

Regulamentul (UE) nr 1935/2004 •i sunt potrivite pentru a fi utilizate cu alimente / băuturi! 

Beverage Container cu 

calibrare 3 & 5 Litri 

Sturdy Baza 

TRITON Classic 5 Litri 
Bloc de răcire 

Tava pentru gustări, de exemplu 

bucă•i, sandviciuri etc. 

Clasic tava de scurgere 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: plastic (potrivit pentru utilizarea cu alimente / băuturi) 

- Inaltime totala: 62 cm 

- Con•inut: 5 Litri 

- Diametru de bază: 39 cm 

- Snack-Tavă Diametru: 25 cm 

- Greutate (necompletate): 3,7 kg 

- Accesorii la cerere 

Preț / unitate: EUR 139.00 
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TRITON „Promo“ 5 Litri 

De masă dispenser ... simultană a băuturilor de la trei robinete de dozare! Potrivit pentru atingerea tuturor tipurilor de băuturi, cu sau fără dioxid de 

carbon (de preferin•ă la rece). inclusiv livrare. perie de cură•are, bloc •i tava de răcire pentru snacks-uri, cum ar fi chips-uri, sandwich-uri, etc.

Materialele •i materiile prime utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 10/2011 •i 

Regulamentul (UE) nr 1935/2004 •i sunt potrivite pentru a fi utilizate cu alimente / băuturi! 

Snack Tavă 

Bloc de răcire 

Apăsa•i cu •uruburi 

TRITON Promo 5 Litri 

Beverage Recipient 5 litri cu calibrare 

3 & 5 Litri 

Sturdy Baza 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: plastic (potrivit pentru utilizarea cu alimente / băuturi) 

- Inaltime totala: 60 cm 

- Con•inut: 5 Litri 

- Snack-Tavă Diametru: 25 cm 

- Greutate (necompletate): 2,7 kg 

- Accesorii la cerere 

Preț / unitate: EUR 109,00
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TRITON „Sky“ 5 Litri 

De masă dispenser ... simultană a băuturilor de la trei robinete de dozare! Potrivit pentru atingerea tuturor tipurilor de băuturi, cu sau fără dioxid de 

carbon (de preferin•ă la rece). inclusiv livrare. perie de cură•are, Ice-Tube pentru cuburi de gheata (optional utilizabil cu bloc de răcire precum) •i tavă 

pentru snacks-uri, cum ar fi chips-uri, sandwich-uri, etc.

Materialele •i materiile prime utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 10/2011 •i 

Regulamentul (UE) nr 1935/2004 •i sunt potrivite pentru a fi utilizate cu alimente / băuturi! 

SKY 5 Litri incl. Tub de ghea•ă

pentru cuburi de gheata 

Multi-Tap sistem cu trei 

Dispensing burghiu de filetat 

SKY 5 Litru (neumplute) 

Răcire Block (element de 

răcire op•ional) 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Bauturi Container 5 Litri: plastic (potrivit pentru utilizarea cu alimente / băuturi) 

- Ice-Tube pentru cuburi de gheata: plastic (potrivit pentru utilizarea cu alimente / băuturi) 

- Inaltime totala: 89,7 cm 

- Lă•ime: 31,9 cm 

- Con•inut: 5 Litri 

- Tava Diametru: 25 cm 

- Distan•ă Tap / bază: 21,5 cm 

- Greutate (neumplute): 2.8 kg 

- Accesorii la cerere 

Preț / unitate: EUR 119.00 
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Număr articol: 4160S Cupa Dispenser, 

plastic, Clear, (mici) 

Clasic Mici Cupa Dispenser, albastru transparent, New Cup Flip permite reîncărcarea fără a scoate cupa, de sus încărcate •i alimentate gravita•ional 

autoreglabilă cupa dimensiuni 90-150 ml, cu diametrul jantei 57-73 mm, lungimea tubului 406 mm, (furnizat cu dispozitiv de montare pe perete, o 

suspensie) 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: plastic 

- Culoare: transparent (clar) 

- Tub Lungime: 406 mm 

- Pentru Cupa de unica folosinta Dimensiuni: 90-150 ml, 

- cu diametrul jantei: 57-73 mm 

- Greutate: 0,3 kg 

Preț / unitate: EUR 18.00

Număr articol: 3165M Cupa Dispenser, 

plastic, Clear, (Mediu) 

Clasic Medium Cupa Dispenser, albastru transparent, New Cup Flip permite reîncărcarea fără a scoate cupa, de sus încărcate •i alimentate 

gravita•ional de auto-reglare pentru cupă dimensiuni 120-300 ml, diametrul jantei 64-83 mm, lungimea tubului 508 mm, (livrat cu perete dispozitiv de 

montare, o suspensie) 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: plastic 

- Culoare: transparent (clar) 

- Tub Lungime: 508 mm 

- Pentru unică folosin•ă Cupa Mărimi: 120-300 ml, cu 

diametrul jantei: 64-83 mm 

- Greutate: 0,4 kg 

Preț / unitate: EUR 19.00
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Număr articol: 4410M 

Cupa Dispenser, plastic, Nisip (Medium / Large) 

Pull-Type Beverage Cupa Dispenser, pentru aproape orice aplica•ie. Material din polietilena incasabil, SAND culoare sau RO•U (la cerere), de sus 

încărcate •i alimentate gravita•ional, autoreglabilă, pentru cupa dimensiuni 350-710ml, diametrul jantei 82-98mm, tub lungime 597mm (livrat cu perete 

dispozitiv de montare, două suspensii) .

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: polietilenă (plastic) 

- Standard Culoare: Nisip 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru unică folosin•ă Cupa Mărimi: 350-710 ml, cu 

diametrul jantei: 82-98 mm 

- Greutate: 0.5 kg 

Preț / unitate: EUR 39.00

* Dispenser pentru cupa mai mici dimensiuni la cerere! 

Număr articol: 3250S Cupa Dispenser, 

din oțel inoxidabil „mici“ 

Mici Cupa Dispenser, o•el inoxidabil, top încărcate •i alimentate gravita•ional, autoreglabilă, pentru cupa dimensiuni 180-350 ml, cu diametrul jantei 70-86 

mm, lungime tub 406 mm, (livrat cu perete dispozitiv de montare, o suspensie) 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: O•el inoxidabil 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 406 mm 

- Pentru eliminare Cupa Dimensiuni: 180-350 ml, cu 

diametrul jantei: 70-86 mm 

- Greutate: 0,6 kg 

Preț / unitate: EUR 46.00



 

40 

Artikel Nr .: 4200M Cupa Dispenser, oțel 

inoxidabil „Medium“ 

Medium Cupa Dispenser, o•el inoxidabil, top încărcate •i alimentate gravita•ional, autoreglabilă, pentru cupa dimensiuni 120-300 ml, cu diametrul jantei 70-86 

mm, lungimea tubului 597 mm, (livrat cu perete dispozitiv de montare, două suspensii) 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: O•el inoxidabil 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru unică folosin•ă Cupa Mărimi: 120-300 ml, cu 

diametrul jantei: 70-86 mm 

- Greutate: 0,7 kg 

Preț / unitate: EUR 54.00

Număr articol: 4400L Cupa dispenser 

din oțel inoxidabil „mare“ 

Mare Cupa Dispenser, din o•el inoxidabil, de sus încărcate •i alimentate gravita•ional, autoreglabilă, pentru cupa dimensiuni 350-710 ml, diametrul jantei de 82-98 

mm, lungimea tubului 597 mm (livrat cu perete dispozitiv de montare, două suspensii). 

Caracteristici produs / Date tehnice: 

- Material: O•el inoxidabil 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Lungimea tubului: 597 mm 

- pentru unică folosin•ă Cupa Mărimi: 350-710 ml, cu 

diametrul jantei: 82-98 mm 

- Greutate: 0.8 kg 

Preț / unitate: EUR 59.00
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Multi-Purpose Cupa Dispenser, St.- Steel „Medium / Large / XL“ 

Cupa Dispenser, din o•el inoxidabil, de sus încărcate •i gravita•ie hrănite cu crom capac, pentru hârtie pahare de unică folosin•ă sau plastic. Diametrul 

jantei al distribuitorului poate fi reglată cu ajutorul unei •urubelni•e sau monede la diametrul jantei cupei. Livrare inclusiv dispozitiv pentru montarea pe 

perete (două suspensii).

3200M (Medium) 

Date tehnice: 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru dimensiuni de cupă: 180-300 ml, 

rim diametru Ø: 56-81 mm 

- Greutate: 0,7 kg 

Preț / unitate: EUR 58.00 

* * * * *

3400L (Large) 

Date tehnice: 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru dimensiuni de cupă: 350-710 ml, 

rim diametru Ø: 70-98 mm 

- Weightt: 0,8 kg 

Preț / unitate: EUR 62,00 

* * * * *

3500XL (X-Large) 

Date tehnice: 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru dimensiuni de cupă: 950-1360 ml, rim 

diametru Ø: 101-123 mm 

- Greutate: 1,0 kg 

Preț / unitate: EUR 76.00 
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Cupa Dispenser St.-oțel cu arc „Medium / Large / XL“ 

Cupa Dispenser cu arc, din o•el inoxidabil, pentru hârtie pahare de unică folosin•ă sau plastic. Diametrul jantei al cupei poate fi reglată cu un •urub 

•oferului sau monede. Livrare inclusiv dispozitiv pentru montarea pe perete (două suspensii). Cupa Dispenser poate fi instalat orizontal, vertical sau 45 

°.

3200EV-M 

Date tehnice: 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru dimensiuni de cupă: 180-300 ml, 

rim diametru Ø: 56-81 mm 

- Greutate: 1,1 Kg 

Preț / unitate: 85.00 EUR 

* * * * *

3400EV-L 

Date tehnice: 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru Cupa Dimensiuni: 350-710 ml, cu Ø 

diametrul jantei: 70-98 mm 

- Greutate: 1,2 Kg 

Preț / unitate: EUR 92.00 

* * * * *

3500EV-XL 

Date tehnice: 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru dimensiuni de cupă: 950-1360 ml, rim 

diametru Ø: 101-123 mm 

- Greutate: 1,3 Kg 

Preț / unitate: EUR 110.00 
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Table-Top Stand 

stativ de masă, construc•ii crom / o•el, pentru până la 4 capac / dozatoare de cupă, cu lungimea tubului 597 mm •i două suspensii.

3604S 

Date tehnice: 

- Culoare: Chrome 

- Înăl•ime: 914 mm 

- Diametrul jantei de bază: 254 mm 

- Greutate: 3.5 kg 

Pret (Stand numai) Unitate: 

EUR 185,00 

* Imaginea de mai sus arată dreapta stativ 

3604S incl. cea•că dozator 2x 3200M, 1x 3400L, 

capac dozator 1x 3402DH

Preț incl. Unitatea de 

echipament: EUR 432,00

Stand numai Stand incl. Cupa Dozatoare

•i capac Dispenser 

Capac Dispenser oțel inoxidabil 

Capac dozator (pentru două dimensiuni de capac), mat din o•el inoxidabil, potrivit pentru capace de cupă. Livrare inclusiv dispozitiv pentru montarea pe perete (două 

suspensii).

3402DH 

Date tehnice: 

- Culoare: Argintiu (St.-Steel) 

- Tub Lungime: 597 mm 

- Pentru dimensiuni de cupă: 173-710 ml 

- Greutate: 1,3 Kg 

Preț / unitate EUR 69.00 
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AFG bauturi Container NC, din oțel inoxidabil 

5 litri, 11 litri, 19 litri 

AFG Beverage Container NC, 5 litri, cu o capacitate de 11 litri •i 19 litri, capac recipient cu supapă de suprapresiune pe capac rezervor, bază cu mâner din 

cauciuc, pe mânerul de sus. In versiunea gravita•ie, există o supapă de ie•ire suplimentară din partea inferioară a rezervorului (ie•ire laterală).

RP1104 / 5 (5 

Cuprins L) 

Date tehnice: 

- Material: St-o•el DIN 1.4301 

- Înăl•ime: 23,5 cm 

- Rim Diametru: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Greutate: 2.26 kg 

Preț / unitate: EUR 99.00 

RP1104 / 11 (11 L 

Cuprins) 

Date tehnice: 

- Material: St-o•el DIN 1.4301 

- Înăl•ime: 42,5 cm 

- Rim Diamter: 21.3cm (+/- 1cm) 

- Greutate: 2.7 kg 

Preț / unitate: EUR 109,00 

RP1104 / 19 (19 L 

Cuprins) 

Date tehnice: 

- Material: St-o•el DIN 1.4301 

- Înăl•ime: 63,5 cm 

- Rim Diametru: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Greutate: 3.4 kg 

Preț / unitate: EUR 119.00 

19 litri 11 litri 5 litri 
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AFG bauturi Container NC, din oțel inoxidabil de 5 litri, 11 

litri, 19 litri „Gravity Execution“ 

AFG Beverage Container NC, 5 litri, cu o capacitate de 11 litri •i 19 litri, capac recipient cu supapă de suprapresiune pe capac rezervor, bază cu mâner din 

cauciuc, pe mânerul de sus. In versiunea gravita•ie, există o supapă de ie•ire suplimentară din partea inferioară a rezervorului (ie•ire laterală).

RP1104 / 5GV (5 Litri) 

Vine complet cu furtun de băutură, izola•ie, 

capac, robinet •i cuplaj 

Date tehnice: 

- Material: St-o•el DIN 1.4301 

- Înăl•ime: 23,5 cm 

- Rim Diametru: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Greutate: 2.78 kg 

Incl. Standard Apăsați Preț / 

unitate: EUR 129,00

Incl. Premium Apăsați Preț / 

unitate: EUR 169.00

RP1104 / 11GV (11 Litri) 

Vine complet cu furtun de băutură, izola•ie, 

capac, robinet •i cuplaj 

Date tehnice: 

- Material: St-o•el DIN 1.4301 

- Înăl•ime: 42,5 cm 

- Rim Diametru: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Greutate: 3.1 kg 

Incl. Standard Apăsați Preț / 

unitate: EUR 139.00

Incl. Premium Apăsați Preț / 

unitate: EUR 179.00

RP1104 / 19GV (19 Litri) 

Vine complet cu furtun de băutură, izola•ie, 

capac, robinet •i cuplaj 

Date tehnice: 

- Material: St-o•el DIN 1.4301 

- Înăl•ime: 63,5 cm 

- Rim Diametru: 21.3cm (+/- 1 cm) 

- Greutate: 3.9 kg 

Incl. Standard Apăsați Preț / 

unitate: EUR 149.00

Incl. Premium Apăsați Preț / 

unitate: EUR 189.00

19 litri 11 litri 5 litri 
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Plastic Beverage Containere (PE) Gravity 

Versiunea 5 litri si 15 litri 

Materialele •i materiile prime utilizate în recipiente de plastic pentru băuturi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 10/2011 •i a Regulamentului (UE) 

nr 1935/2004 •i sunt potrivite pentru a fi utilizate cu alimente / băuturi! 

RP1104 / 15GVP (15 L) 

Poate fi folosit cu băuturi calde •i reci. Potrivit 

pentru Basic15-Litru & Combi 2x 15 Litri.

Date tehnice: 

- Material: plastic (PE) 

- Înăl•ime: 43,5 cm 

- Lă•ime: 28 cm 

- Adâncime: 16,5 cm 

- Greutate: 1.2 kg 

Incl. Standard Apăsați Preț / 

unitate: EUR 59.00

Incl. Premium Apăsați Preț / 

unitate: EUR 99.00

RP1104 / 5GVP (5 L) 

De preferin•ă, adecvat pentru băuturi reci. 

Compatibil la postul DPF100 & DPD200.

Date tehnice: 

- Material: plastic (PE) 

- Inaltime: 32 cm 

- Lă•ime: 19 cm 

- Adâncime: 11,5 cm 

- Greutate: 0,6 kg 

Numai echipate cu 

standard robinet 

Preț / unitate: EUR 39.00 

RP1000 / SDT 

Standard Tap 

... Vine complet cu furtun de băutură, izola•ie, 

capac, robinet •i cuplaj 

Preț / unitate: EUR 29.00 

RP1000 / PDT 

Premium Tap 

... Vine complet cu furtun de băutură, izola•ie, 

capac, robinet •i cuplaj 

Pret / Uni .: 69,00 EUR 
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Accesorii de presiune pentru băuturi cu CO2 ... 

RP1101SF 

CO2-Gaz Cylinder 

. . . gri cu vană rotativă, cu rodaj, Ø 60,3 mm, 

lungime 401 mm, greutate 2,17 Kg 

Preț / unitate: EUR 39.00 

RP1102HIWI

Mini-CO2 Regulator de 3 bar 

. . . cu supapa de siguranta, manometru de 

lucru, supapa de oprire, complet cu linia de 

presiune, dispozitiv de re•inere •i NC cuplaj 

7/16" . 

Preț / unitate: EUR 69.00 

RP1102GN 

CO2 Regulator 0-3 bar,

... A djustable prin roată de mână, potrivit ... A djustable prin roată de mână, potrivit ... A djustable prin roată de mână, potrivit 

pentru sticle ventil CO2 din aluminiu de 

dispozitive sifon cu bule, cum ar fi „Soda Club“ 

•i „Soda Stream“. Schimb de sticlă în magazine 

posibile. Gata de conectare cu linie •i de 

cuplare, adecvate pe recipiente de o•el Rocket 

Pack.

Preț / unitate: EUR 110.00 

RP1000 / KDT 

Compensatorul Apăsați cu șurub 

de reglare 

... acest robinet este obligatorie atunci când se 

utilizează în butelia de gaz CO2 rucsac Beverage. 

Poate fi utilizat numai pentru recipiente de o•el!

Preț / unitate: EUR 129,00 

Articol RP1101SF (CO2Gas 

Cilindru, O•el, 500 g) 

Articol RP1102HIWI Mini-CO2 

Regulator de 3 bari 

Articol RP1102GN CO2 Regulator 

pentru Soda-Club 

sticla (aluminiu) 

Articol RP1101SF & RP1102HIWI ata•at la 

11 litri container 

Articol RP1102GN & Soda Club 

CO2-Cylinder ata•at la 

container de 11 litri 

Postul RP1000 / KDT 
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Accesorii de presiune pentru „none-carbonatate“ și 

„Carbogazoasă“ băuturi calde și rece

RP1113 / PP 

Cu acționare manuală pompa de aer, 8“ , 

Chrome, incl. fixare man•on. Folosit pentru a Chrome, incl. fixare man•on. Folosit pentru a 

genera presiunea de dozare atunci când 

distribuirea tuturor băuturilor, cum ar fi berea, 

cola, vin, suc, apă, etc.

Furnizat complet cu conectori pentru 

modelul rucsac respectiv. 

Preț / unitate: EUR 79.00 

RP1113 / PP-T 

Pompa de aer a•a cum este descris mai sus, Pompa de aer a•a cum este descris mai sus, 

dar cu Conector T, pentru conectarea la 2 dar cu Conector T, pentru conectarea la 2 dar cu Conector T, pentru conectarea la 2 dar cu Conector T, pentru conectarea la 2 

containere pentru băuturi. 

Furnizat complet cu conectori pentru 

modelul rucsac respectiv. 

Preț / unitate: EUR 99.00 

JP2201 

Mini-Air Pump, pentru a genera presiunea Mini-Air Pump, pentru a genera presiunea 

dozatoarele de băuturi cu CO2 în produsul 

DPF100 •i P2003. 

Preț / unitate: EUR 19.00 

Aer Pompa cu T-conector 

Mini-Air Pump 

Pompa conectat la articolul 

Premium 11-Litru 

Pompa cu T-conector ata•at 

la articolul Kombi 2x 15 Litri 
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Echipament de umplere ... 

RP1107 

Proiect de bere Kit de umplere 

constând din CO2 Regulator 0-6 / 3 bar, racord 

pentru furtun CO2, butoiului cuplaj (plat, co• sau 

combinate) cu supapă de re•inere, linie băutură 

incl. cuplare •i supapă de sniffer NC, 7/16" .

Preț / unitate: EUR 270.00 

RP1106 

Pre-Mix Soft Kit Drink de umplere 

. . . umplere a pachetelor rachete containerelor 

pentru băuturi dintr-un premix KEG din industria 

băuturilor. Setul con•ine CO2 Regulator 010/7 

bar, cu supapă de siguran•ă, cu indicator de 

cilindru, cu robinet de închidere, gata pentru 

conectarea cu linia de presiune incl. supapă de 

re•inere •i linia de băuturi cu NC cuplare negru •i 

sniffer de supapă NC 7/6" . La cerere, cu 

CC-cuplaj disponibil!

Preț / unitate: EUR 220.00 

RP1109 

Umplere-Pâlnie, Ø 16 cm, din PE-HD 9507

. . . umplere neconven•ională a rachetei Packs 

container pentru băuturi prin deschiderea de 

mână printr-o pâlnie cu racord linie. Reduce 

formarea spumei!

Preț / unitate: EUR 20.00 
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Echipamente de umplere 

RP1108 

Overflow Bere Linie / Pre-Mix 

Setul este format din linia de băutură (aprox. 2 

metri), cuplaj NC negru, supapă snifter NC, 7/16” . 

Op•ional cu piuli•ă aripa 5/8" pentru conectarea 

flash chiller sau clemă de furtun UNEX pentru 

conectarea la robinet de transvazare.

Preț / unitate: EUR 79.00 

RP1110 

Snifter-Valve NC, 7/16“ 

(Sub rezerva modificărilor tehnice) 

Preț / unitate: EUR 49.00 

RP1105 / PP 

Picnic-Pompa cu mâna pistonpump 

acționate 

... pentru montare pe KEG, versiunea completă din ... pentru montare pe KEG, versiunea completă din 

metal. Direct de transvazare a butoiului de bere sau 

transferul în pachete de rachete de containere. Se 

răce•te în jos butoi de bere de la fabrica de bere, 

Connect-picnic pompa la cuplaj butoiului adecvat •i 

conecta•i la butoiul de bere. berea proaspătă deja 

iese din robinet.

De obicei, livrat cu montaj plat butoia• cuplaj. În cazul în 

care este necesar un alt tip de montaj, vă rugăm să Vă 

rugăm să ne informa•i prin ordin!

Preț / unitate: EUR 129,00 

Echipamente op•ionale: incl. linia de 

preaplin (Articol RP1108)

pentru umplerea de la KEG în 

pachete Rocket Container 
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Diverse pachete Rocket Accesorii ... 

TP3201 

Dispozitiv Cupa Holding, 

... pentru reutilizabil ce•ti de 500 ml cu / fără 

mâner. Capacitate aprox. 15-20 cupe. Poate fi 

ata•at la centura de •old de aproape orice 

rucsac bautura. Solu•ie dozator alternativă 

atunci când se utilizează ce•ti reutilizabile.

Preț / unitate: EUR 19.00

TP3101

Bag Deșeuri 

... potrivit articolului Twin-Pack, pentru eliminarea 

de cutii goale / sticle. U•or de instalare •i de 

golire. Un material u•or, apă •i murdărie 

respingător.

Culoare: Negru (Nylon) 

Dimensiuni: H47 x W41 x D22 cm Greutate 

(neumplute): 0.7 kg 

Preț / unitate: EUR 39.00 

RP2012 / PF 

Pavilion cu poli telescop 

Intemperii, pavilion Promo flexibil de culoare 

semnal cu telescop pol din otel, aprox. 140 cm 

lungime, 2x DIN A4 folie de buzunare pentru 

deco publicitate schimbabil. Tivita cu dungi 

iluminate.

Culoare: galben neon sau verde 

Dimensiune: 40/26 cm x 36 cm Material: 

tesatura nylon / textil Greutate: ca. 200 g

Preț / unitate: EUR 39.00

Twin-Pack incl. Bag De•euri

Promo-Flag pe Twin-Pack 

Twin-Pack incl. Bag De•euri

Promo-Flag pe Pro 11-Litru 
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Diverse pachete Rocket Accesorii ... 

RP1115 

Șorț vânzătorului,

Împăr•ită în trei buzunare generoase pentru 

accesorii de serviciu, ademenesc bani, cupe 

de schimb etc. 

Culoare: Argintiu 

Material: Camion Tarpaulin Dimensiune: H24 

x W52 x D7 cm Volum net: aprox. 12 Litri 

Greutate (neumplute): 200 g

Preț / unitate: EUR 19.00

RP1116 

Transport de izolare Sleeve

cu capac. Potrivit pentru container RP1104 

/ 11 (standard si gravitatie).

Culoarea neagra 

Material: Nylon / spuma Materiale 

Dimensiuni: H 41 cm, Ø 26 cm Greutate: 

680 g 

Preț / unitate: EUR 29.00
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Pachete de rachetă Termeni și Condiții 

Imagini: Ne rezervăm dreptul de a face modificări în forma, func•ia •i echipamentul articolelor noastre oferite. Imagini: Ne rezervăm dreptul de a face modificări în forma, func•ia •i echipamentul articolelor noastre oferite. 

Transport maritim și TVA: Livrarea este fostul birou de vânzări Frankfurt / Main, plus TVA-ul legal. (În prezent, 19%), precum •i po•tale •i de ambalare.Transport maritim și TVA: Livrarea este fostul birou de vânzări Frankfurt / Main, plus TVA-ul legal. (În prezent, 19%), precum •i po•tale •i de ambalare.

Livrare si plata: Cu excep•ia cazului în care se convine altfel, factura noastră este netă datorată în termen de 30 de zile, cu condi•ia ca toate facturile anterioare au fost Livrare si plata: Cu excep•ia cazului în care se convine altfel, factura noastră este netă datorată în termen de 30 de zile, cu condi•ia ca toate facturile anterioare au fost 

achitate. Pentru clien•ii noi în mod exclusiv prin plata în avans sau de livrare este numerar la livrare.

Data livrării: Articolele standard •i cantită•i mici, de obicei, în decurs de 3-5 zile de la primirea comenzii. Încercăm să se conformeze cererilor de livrare mai Data livrării: Articolele standard •i cantită•i mici, de obicei, în decurs de 3-5 zile de la primirea comenzii. Încercăm să se conformeze cererilor de livrare mai 

scurte, cu toate acestea, ele sunt rezervate pentru noi.

Comenzi speciale: Dacă este posibil, cu toate acestea, sunt necesare un timp de livrare mai mare •i costuri suplimentare contra cost. Exchange este exclusă aici.Comenzi speciale: Dacă este posibil, cu toate acestea, sunt necesare un timp de livrare mai mare •i costuri suplimentare contra cost. Exchange este exclusă aici.

Livrarea și plata pentru comenzi speciale: 50% din valoarea brută a comenzilor când este plasată comanda. În cazul comenzilor speciale, produc•ia Livrarea și plata pentru comenzi speciale: 50% din valoarea brută a comenzilor când este plasată comanda. În cazul comenzilor speciale, produc•ia 

începe numai după primirea plă•ii în jos. 50% înainte de livrare. Returnare •i schimb sunt excluse pentru produsele realizate la comandă

taxele de închiriere: În•elege ele însele, plus TVA-ul legal. (În prezent, 19%), ambalarea •i costurile de transport maritim. Pretul de inchiriere include taxele de închiriere: În•elege ele însele, plus TVA-ul legal. (În prezent, 19%), ambalarea •i costurile de transport maritim. Pretul de inchiriere include 

cură•enia finală a bunurilor •i a accesoriilor închiriate.

Livrarea bunurilor închiriate: este efectuată de către serviciul de colete UPS sau o altă companie de transport maritim comparabile de la biroul de Livrarea bunurilor închiriate: este efectuată de către serviciul de colete UPS sau o altă companie de transport maritim comparabile de la biroul de 

vânzări din Frankfurt / Main. Livrarea bunurilor închiriate are loc de obicei o zi lucrătoare înainte de începerea închirierii, cu excep•ia cazului în care sa 

convenit altfel.

Livrarea și plata chiriei pe: Taxa de închiriere se datorează după returnarea bunurilor închiriate, în termen de 14 zile de la data facturii. Ne-am calculat Livrarea și plata chiriei pe: Taxa de închiriere se datorează după returnarea bunurilor închiriate, în termen de 14 zile de la data facturii. Ne-am calculat 

preturile noastre de închiriere fără discount •i, prin urmare, nu acordă nicio deducere.

Returnarea bunurilor închiriate: Chiria•ul se obligă să returneze bunurile închiriate, inclusiv accesoriile în timp util. articole de închiriere trebuie să fie Returnarea bunurilor închiriate: Chiria•ul se obligă să returneze bunurile închiriate, inclusiv accesoriile în timp util. articole de închiriere trebuie să fie 

returnate la proprietar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de închiriere. În caz de neplată, în schimb, va fi altfel revendicate taxele 

implicite.

Drepturi de autor: Compania Szabó Packs Rocket poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea drepturilor de autor •i a drepturilor de proprietate asupra Drepturi de autor: Compania Szabó Packs Rocket poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea drepturilor de autor •i a drepturilor de proprietate asupra 

documentelor furnizate, cum ar fi, de exemplu: nici o responsabilitate poate fi acceptată pentru litere, logo-uri, desene, fotografii, etc. Toate reclama•iile împotriva 

Szabó pachete de rachete pe motiv o astfel de încălcare a drepturilor sunt suportate direct de către client. 

Preturi: Când apare o nouă listă de pre•uri, vechea listă de pre• î•i pierde valabilitatea. Între timp, ne rezervăm dreptul de a face modificări de pre• din Preturi: Când apare o nouă listă de pre•uri, vechea listă de pre• î•i pierde valabilitatea. Între timp, ne rezervăm dreptul de a face modificări de pre• din 

cauza condi•iilor de pia•ă.

Reclamații: Perioada de revocare / returnare pentru consumatori în conformitate cu § 355 (2) BGB este de 14 zile de la data notei de livrare / factură. În Reclamații: Perioada de revocare / returnare pentru consumatori în conformitate cu § 355 (2) BGB este de 14 zile de la data notei de livrare / factură. În 

cadrul acestei perioade, bunurile nefolosite pot fi returnate la noi în ambalajul lor original. Returnarea bunurilor uzate este exclusă! Numai după 

verificarea mărfurilor returnate, valoarea bunurilor vor fi rambursate. Ambalarea •i costurile de expediere sunt nerambursabile. Costurile de returnare vor 

fi suportate de către consumator. Nu există nici un drept de revocare sau de returnare pentru tranzac•ii cu antreprenori •i / sau operatorii economici.

daune de transport: Plângerile trebuie să se facă în mod exclusiv la serviciul de livrare responsabil •i raportate acolo de rambursare prin intermediul daune de transport: Plângerile trebuie să se facă în mod exclusiv la serviciul de livrare responsabil •i raportate acolo de rambursare prin intermediul 

unui raport de daune. 

Răspundere: Noi nu suntem răspunzători pentru daunele cauzate de utilizarea articolelor noastre sau posibila pierdere a profiturilor din cauza for•ei majore, cum Răspundere: Noi nu suntem răspunzători pentru daunele cauzate de utilizarea articolelor noastre sau posibila pierdere a profiturilor din cauza for•ei majore, cum 

ar fi condi•ii meteorologice nefavorabile, care lipsesc sau personal insuficient instruit, relocare ar fi condi•ii meteorologice nefavorabile, care lipsesc sau personal insuficient instruit, relocare 
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sau anularea evenimentului, lipsă de aprobare bar, etc. Nici cereri de daune, nici reducerea chiriei poate fi afirmat aici. Elementul de închiriere trebuie să 

fie testate înainte de utilizare, precum •i orice reclama•ii sau ambiguită•i trebuie să fie comunicate locatorului, fără întârziere. Reclama•iile primite ulterior 

nu pot fi luate în considerare. Articolul inchiriat este proprietatea proprietarului. În caz de deteriorare inten•ionată sau pierderea bunurilor închiriate, 

locatarul este pe deplin răspunzător.

garanţie: 2 ani de la data cumpărării, împotriva defectelor cauzate de prelucrarea necorespunzătoare sau defecte de material. Nici o cerere de garan•ie în caz de garanţie: 2 ani de la data cumpărării, împotriva defectelor cauzate de prelucrarea necorespunzătoare sau defecte de material. Nici o cerere de garan•ie în caz de 

manipulare necorespunzătoare, utilizare sau depozitare, precum •i în caz de remaniere proprii sau de reprelucrare.

Confiscarea titlului: Bunurile livrate rămân proprietatea noastră până la plata integrală. Confiscarea titlului: Bunurile livrate rămân proprietatea noastră până la plata integrală. 

Locul realizarii: Frankfurt / Main este locul de realizare •i la locul convenit de competen•ă pentru toate drepturile •i obliga•iile care decurg din Locul realizarii: Frankfurt / Main este locul de realizare •i la locul convenit de competen•ă pentru toate drepturile •i obliga•iile care decurg din 

tranzac•iile efectuate cu noi. 

Profilul Companiei: 

Pachete Rocket Beverage Backpack Systems Titularul: 

Dezsö Szabo Sossenheimer Weg 48 

D-65929 Frankfurt / Main, Germania 

E-mail: info@rocketpacks.de Tel: +49 (0) 

69 95297708 Fax .: +49 (0) 69 95297709

Obiectul de afaceri:

Productie si comercializare de bauturi Rucsacuri & Vendor Tăvile 

Informații bancare:

Postbank AG, 60320 Frankfurt 

IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF 

Ca de 2019 

Ne rezervăm dreptul de a face modificări 


